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Met trots presenteren wij het Kamper Sportakkoord. Trots, omdat dit akkoord echt ván
en vóór de sporters en de sport is. De Kamper sportwereld, de gemeente, de
rijksoverheid en maatschappelijke organisaties hebben de handen ineen geslagen om
de kracht van sport in onze gemeente de komende jaren nóg beter te benutten.

In onze gemeente neemt sport een belangrijke plek in. Wekelijks sporten heel veel
Kampenaren – jong en oud – bij verenigingen, bootcamp-clubjes, sportscholen of in
hun eentje. Er ligt dus een geweldige sportieve basis om op te bouwen. Tegelijkertijd
liggen er ook nog voldoende uitdagingen. Zo zijn er zorgen over de motorische
vaardigheid van kinderen, het aantal sportende tieners,  de omgangsvormen op en
langs het veld en het tekort aan vrijwilligers bij verenigingen.   

Bovendien benutten we de potentie die sport en bewegen heeft nog niet volledig. En
dat is zonde, want sport verbindt mensen. Jong en oud, arm en rijk, mensen met en
zonder beperking, laag en hoog opgeleid treffen elkaar in de sport. Als vrijwilliger, als
actief sporter of als supporter. Sport slaat bruggen tussen mensen, tussen sectoren en
tussen landen en culturen.  

Iedereen die betrokken is onderkent deze positieve kracht van sport. We voelen en
ervaren het. We handelen vanuit een gedeelde overtuiging en hebben eenzelfde
ambitie voor ogen. Daarom was het ook niet moeilijk om samen op te trekken. Met dit
akkoord bundelen we deze  energie  en richten we onze pijlen op de toekomst om zo de
kracht van sport de komende jaren nog beter te gaan benutten.  

De wedstrijd kan beginnen!

Kampen, december 2019

Geert Meijering
Wethouder Sport
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Het Kamper Sportakkoord 2019-2021 is tot stand gekomen in samenwerking
met diverse vertegenwoordigers van sport en bewegen, welzijn, zorg, de
gemeenteraad, cultuur en onderwijs, onder begeleiding van een begelei-
dingsgroep met vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, Sportser-
vice Kampen, Welzijn Kampen en de Sportraad Kampen, die werd
geadviseerd door een sportformateur van Sportservice Overijssel. 
Door het college van B&W vastgesteld op 12 november en ter be-
sluitvorming voorgelegd aan de  gemeenteraad.
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Sport en bewegen staat in verbinding met diverse an-
dere beleidsterreinen. In dit hoofdstuk wordt kort aan-
dacht besteed aan enkele lokale en algemene trends
en ontwikkelingen, die (ook) van invloed zijn op sport
en bewegen.

Kampen groeit
Kampen is de laatste jaren flink gegroeid en telt 54.315 inwoners
die wonen in: Kampen, IJsselmuiden, Zalk, ’s-Heerenbroek,
Grafhorst, Wilsum, Kampereiland, Mastenbroek en Kamper-
veen. 

De sport verandert
In Kampen zien wij sport zowel als doel en als middel. De laat-
ste jaren hebben wij het accent voor sport zien verschuiven van
sport als doel naar sport als middel. Dit werd zichtbaar door:

Inzet van sport en bewegen ten behoeve van o.a. gezond-
heidsbevordering, participatie, sociale cohesie, leefbaarheid,
inburgering, promotie van de gemeente en positieve gezond-
heid.
Steeds meer samenwerking tussen sport(verenigingen), on-
derwijs, kinderopvang, welzijnsinstellingen, de zorg en het
bedrijfsleven.
Opkomst van commerciële sport- en beweegaanbieders. 

In Kampen zijn wij ook meegegaan in deze ontwikkeling, maar
vinden wij ook dat de sport een doel mag zijn. Sport moet vooral
leuk zijn. Als inwoners plezier beleven aan sport en bewegen,
dan heeft dit een positief effect op een duurzame en actieve
leefstijl. Kortom een leven lang bewegen!

De sporter verandert
Ongeorganiseerde en flexibele sporten zijn steeds meer in
opkomst;
De sportconsument wil zelf bepalen waar en wanneer er ge-
sport wordt;
De huidige generatie 65-plussers is relatief gezond en fit en
leeft langer. Deze groep is vooral op zoek naar sport- en be-
weegactiviteiten die tot een hoge leeftijd uitgevoerd kunnen
worden en een sociaal karakter hebben;
Kwaliteit, flexibiliteit en vrijblijvendheid zijn van groot belang
en men is bereid hier (extra) voor te betalen.

De sportvereniging verandert
Als gevolg van demografische ontwikkelingen, de verande-
rende dynamiek van de sport en de kritische sportconsument
hebben steeds meer sportverenigingen te maken met terug-

lopende ledenaantallen, vrijwilligerstekorten en afnemende
betrokkenheid van leden. Door wet- en regelgeving wordt er
meer van sportclubs gevraagd. Denk aan de Verklaring Om-
trent Gedrag (VOG), Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) en sociale hygiëne;
Steeds meer sportverenigingen worden maatschappelijk ac-
tief/actiever. 

De ruimte voor sport verandert
Bestaande sportaccommodaties worden steeds vaker multi-
functioneel gebruikt of juist heel voor een bepaald aantal
sporten ingericht;
Kampen heeft een aantal sportaccommodaties die zijn ont-
staan in de jaren tachtig. Hier ligt een uitdaging om te komen
tot vernieuwde duurzame sportaccommodaties;
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de openbare
ruimte om te sporten (ATB-routes, beweegtuinen, schoolplei-
nen). De mooie ligging van onze gemeente nodigt veel men-
sen (zowel inwoners als toeristen) uit om te wandelen,
fietsen, paardrijden en mountainbiken. Daarnaast wordt de
buitenruimte veelvuldig gebruikt voor grote sportieve evene-
menten zoals de Bruggenloop, Bevrijdingsloop, Onderdijks-
run, Avondvierdaagse en toernooien als schoolvoetbal en
schoolkorfbal. 

De ontwikkeling van talenten verandert
Er wordt meer geïnvesteerd in een brede opleiding voor talen-
ten. Hoe breder de basis, hoe groter de kans dat daaruit, door
talentherkenning en talentontwikkeling, topsporters voortko-
men. Bijzondere prestaties hebben een positieve uitstraling
richting de breedtesport. 

De rol van de lokale overheid verandert
Gemeenten hebben vanuit de rijksoverheid meer taken en ver-
antwoordelijkheden gekregen. Gemeenten betrekken vrijwilli-
gersorganisaties bij het uitvoeren van de taken. Sport wordt
steeds vaker als middel ingezet om bij te dragen aan het realise-
ren van deze taken. 
Bezuinigingen, kerntakendiscussies etc. zorgen ervoor dat de lo-
kale overheid keuzes moet maken over de inzet op sport. Het
beheersen van de kosten staat centraal. De rol van gemeenten
verschuift van traditionele uitvoerder naar het invullen van een
initiërende en faciliterende rol binnen allerlei netwerken. 
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Kampen is een prachtige gemeente, met de historische
binnenstad, de waterrijke omgeving en de levendige
dorpsgemeenschappen in een kostbaar buitengebied.
Kampen is volop in ontwikkeling en het is hier goed
wonen, werken en recreëren. De sociale verbondenheid
is groot. Dit merk je in het Kamper sportleven.

Met dit Kamper Sportakkoord sluiten wij aan bij het Nationaal
Sportakkoord. Het Kamper Sportakkoord wordt breed gedragen
en fungeert als nieuwe gezamenlijke kapstok van het beleid van
de komende jaren. We bouwen deels voort op de sport- en be-
weegnota ‘Kampen beweegt.. 2009-2014’. De visie en missie uit
deze sport- en beweegnota zijn nog steeds actueel.  

Onze visie 
Sport is leuk om te doen, maar heeft ook op andere terreinen
meerwaarde; winnen en verliezen (vorming), mensen ontmoeten
(sociale cohesie) en gezondheid (preventie). Om die reden streeft
de gemeente naar een sportieve samenleving waarin onze inwo-
ners een leven lang bewegen.

Onze missie
In Kampen willen wij alle inwoners de mogelijkheid bieden deel te
nemen aan activiteiten op het terrein van sport, vanuit het besef
dat een regelmatige sportbeoefening een positieve invloed heeft
op zowel de volksgezondheid, de maatschappelijke en sociale in-
tegratie, als op de karaktervorming en het welzijnsgevoel van het
individu.

In de afgelopen maanden is door veel partijen, onder begeleiding
van een onafhankelijke sportformateur, meegedacht over de vorm
en inhoud van dit Kamper Sportakkoord.  We werken in het Kam-
per Sportakkoord met zes deelakkoorden. Per deelakkoord is er
een werkgroep gevormd. Die werkgroepen bestaan uit vertegen-
woordigers van de Kamper samenleving die samen uitvoering
geven aan Het Kamper Sportakkoord. Dit nieuwe Kamper Sport-
akkoord is richtingbepalend voor de (integrale) uitvoering van het
sport- en beweegbeleid. Wij zijn een van de eerste gemeenten in
het land met een lokaal akkoord. Iets om trots op te zijn! Onze be-
leidsuitgangspunten voor de sport in Kampen zijn:

1. Inclusief sporten en bewegen: Kampen maakt de omslag van
aangepast sporten naar inclusief sporten en bewegen. 

2. Duurzame sportinfrastructuur: Kamper sportvoorzieningen
(inclusief openbare ruimte) zijn functioneel, duurzaam en wor-
den volop gebruikt. 

3. Vitale sportaanbieders: De financiën en organisatie van
sport- en beweegaanbieders zijn toekomstbestendig. Voor ie-
dere inwoner is er een passend sport en beweegaanbod bin-
nen Kampen of in de regio.

4. Positieve sportcultuur: In Kampen is een positief sportkli-
maat, waarin plezier en veiligheid voorop staat. 

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen: Alle kinderen zijn mo-
torisch vaardiger en bewegen met plezier.

6. Bijzondere prestaties inspireren: Kamper talenten worden
herkend en ontwikkelen zich door veelzijdig bewegen. Bijzon-
dere sportprestaties en sportieve evenementen inspireren
Kampenaren.

1  Inleiding



Het Nationaal Sportakkoord is tot stand geko-
men door de strategische partners: NOC*NSF,
Vereniging Sport en Gemeenten(VSG) en Volks-
gezondheid Welzijn en Sport (VWS). Sport ver-
enigt zich in Nederland en Kampen vertaalt deze
ontwikkelingen naar de eigen gemeente. Kampen
hecht belang aan betrokkenheid, participatie en
zelfredzaamheid bij het opstellen van het Kamper
Sportakkoord. Om dit te creëren is een breed ge-
dragen en integraal Sportakkoord essentieel. Dit
Sportakkoord is tot stand gekomen met behulp
van een interactief proces met diverse vertegen-
woordigers van sport en bewegen, welzijn, zorg,
cultuur en onderwijs. Het is voor en door de Kam-
per samenleving vormgegeven. 

Het proces om te komen tot het Kamper Sportakkoord is
begeleid door een begeleidingsgroep. Deze groep heeft
een vertegenwoordiger van de gemeente Kampen, Sport-
service Kampen, Welzijn Kampen en de Sportraad Kam-
pen. De werkgroep werd begeleid door de sportformateur
van Sportservice Overijssel. Diverse betrokken partijen
hebben tijdens bijeenkomsten meegedacht over de invul-
ling. Een groot aantal betrokken Kampenaren zijn onder-
tussen actief in een werkgroep. De intentieverklaring voor 

het Kamper Sportakkoord is ondertekend door de
gemeente, de Sportraad Kampen, Sportcentrum 
Sonnenberch en CGV Wilhelmina Kampen.   
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2 juli
Eerste overleg
begeleidingsgroep

september - oktober
Voorbereiding
bijeenkomst

12 december  
Evaluatie
bijeenkomst

26 november
Bijeenkomst
'Samen naar een
Kamper Sportakkoord’  

januari - februari
Voorbereiding
Vervolgbijeenkomst

juni-oktober 
Concept Kamper  Sportakkoord 
ter inzage en werkgroep
& overleggen per werkgroep

december
Bestuurlijke
besluitvorming

15 janari 
Bespreken Concept 1.0
Kamper Sportakkoord

25 maart 
Vervolgbijeenkomst

oktober/november
definitieve Kamper
Sportakkoord gereed 
Gestart met de uitvoering

2018 2019 2020

Figuur 2. Wordcloud – Meest benoemde thema’s in de bijeenkomst ‘Samen naar een Kamper Sportakkoord.

Figuur 1. Tijdsbalk – Proces van de totstandkoming van het Kamper Sportakkoord in de tijd.



volwassenen ligt op 49% en op 31% voor 65-plussers. Het lidmaat-
schap ligt respectievelijk op 33% en 24%. Inwoners van Kampen
ouder dan 18 jaar voldoen vaker aan de beweegrichtlijnen dan de
jeugd (67% ten opzichte van 9%) (Sportservice Overijssel 2107-
2018). Een aantal groepen duikt echter onder deze percentages,
zoals ouderen, mensen met een beperking en/of een chronische
aandoening, mensen met een lage sociaaleconomische status,
mensen met overgewicht en mensen met een migratie-achter-
grond. Het belang van deelname aan sporten en bewegen is voor
deze groepen in een aantal opzichten groter dan voor de gemid-
delde Nederlander vanwege de positieve effecten op (onder an-
dere) de gezondheid en het opdoen van sociale contacten.
Inclusief sporten en bewegen gaat over iedereen in Kampen en
over alle vormen van sporten en bewegen. We focussen ons op de
mensen die belemmeringen ervaren om te gaan of te blijven spor-
ten en bewegen.

Wat doen we al in Kampen?
We zijn al goed op weg. De afgelopen jaren zijn er mooie verbindin-
gen gemaakt waarbij sport als middel is ingezet in het sociaal do-
mein en gezondheidsdomein. Door onder andere Jongeren op
Gezond Gewicht (JOGG), Jeugd in Beweging, de inzet van de regio-
nale sportcoach aangepast sporten, vakleerkrachten in het bewe-
gingsonderwijs, ‘Bewegen op Recept’, ‘Kampen in Beweging naar
Werk’ en deelname aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur worden al
veel verschillende doelgroepen in beweging gebracht. We willen
het goede behouden en extra aandacht geven aan groepen die ach-
terblijven als het gaat om sport en bewegen. Kampen vertaalt in-
clusiviteit in haar beleid door als een van de eerste zo niet de enige
gemeente een ervaringsdeskundige (lees: iemand met een beper-
king) in dienst te nemen die als ambassadeur en aanjager fungeert
voor inclusie in Kampen. 

“Mensen willen graag bewegen en het programma ‘Bewegen op
Recept’ neemt drempels weg. Het aanbod loopt zo goed dat er
meer vraag is dan aanbod” Lucas Brouw – Huisarts in IJsselmuiden

Wat gaan we met elkaar bereiken in 2021?
De organisatie en randvoorwaarden voor inclusief sporten en be-
wegen zijn opnieuw ingericht en ingevuld. Dit doen we met en voor
inwoners uit gemeente Kampen die een belemmering ervaren om
te gaan of om te blijven sporten.

Aanpak per pijler;
1. Aanpakken financiële, praktische en sociale randvoor-

waarden voor inclusief sporten en bewegen.
Het aanbod van professionals om kwetsbare inwoners deel te
laten nemen aan sporten en bewegen inzichtelijk en beter 
vindbaar maken. We betrekken bijvoorbeeld de regiocoach 
aangepast sporten, zorgverleners, buurtsportcoach en 
toekomstcoaches, die in direct contact staan met kwetsbare 
inwoners. 
We gaan 1 loket ontwikkelen voor gezinnen met minder 
financiële draagkracht waar ze financiële ondersteuning voor
onder andere sport en zwemles kunnen aanvragen. 

Ervaringsdeskundigen gaan accommodaties en materialen tes-
ten op toegankelijkheid. De bevindingen zijn online vindbaar.
Ook schenken we aandacht aan de bewustwording middels
checklisten.
We zetten de ambassadeurs uit deelakkoord 6, beweegmaatjes
en vrijwilligers in om inwoners te stimuleren tot meer sporten
en bewegen. Het sociale aspect is hierin belangrijk.
We gaan het uitwisselen van kennis, ervaring, expertise (trai-
ners) en sportmateriaal stimuleren. 

2. Aanbieden, stimuleren en promoten van inclusief sporten
en bewegen in alle facetten in de sportpraktijk.
Het sportaanbod wordt geïnventariseerd en is online zichtbaar
(in samenwerking met Iedereen Actief).
Er komt een marketingplan voor meer (social) media aandacht
(zie deelakkoord 3). Inwoners weten bij wie ze terecht kunnen
voor vragen. 
We zetten actief in op de samenwerking. De werkgroepleden on-
derling weten wie wat kan betekenen en inventariseren het on-
dersteuningsaanbod (bijv. kadertraining, inzet regiocoach)
Activiteiten en evenementen gaan we slim clusteren. Wat goed
loopt wordt gecontinueerd en versterkt zoals: Bewegen op Re-
cept, gezondheidschallenges en Sportmix. Bij nieuw of missend
aanbod, kijken we samen met de inwoners en de werkgroep wat
er nodig is en welke bestaande interventies passend zouden
kunnen zijn en creëren maatwerk. Extra aanbod/aandacht kan
er bijvoorbeeld komen voor 0-5 jaar, 50+, aangepast sporten en
bijvoorbeeld aanbod waarbij je als ouder met je kind tegelijker-
tijd kan bewegen.  
Het kader moet toereikend en goed opgeleid zijn. Extra trainin-
gen en opleidingen zijn gewenst net als de inzet van studenten
van Landstede, de Calo en maatschappelijk werk.
Preventie op jonge leeftijd koppelen we aan het deelakkoord:
van jongs af aan vaardig in bewegen en stimuleren het gebrui-
ken van motorische testen. De bewegers die extra aandacht
nodig hebben signaleren we daarmee vroegtijdig. 
Bij passende beweeg- en sportevenementen creëren we aan-
dacht voor de inwoners voor het totale aanbod met als doel om
inwoners te inspireren en/of deel te laten nemen als deelnemer,
vrijwilliger, organisator e.d.

3.  De werkgroep vormt een alliantie om ‘inclusief sporten en bewe-
gen’ te realiseren en sluit aan op de landelijke en regionale ont-
wikkelingen en zoekt hierin samenwerking.
We gaan het sport- en beweegaanbod toegankelijk maken voor
mensen die een belemmering ervaren door een optimale inzet
van de regionale sportcoach, toekomstcoaches en buurtsport-
coaches. 
Nieuwe en huidige initiatieven worden zo veel mogelijk gekop-
peld aan passende partners zoals het onderwijs, opvang, wel-
zijns- en zorginstellingen, sportaanbieders, sportevenementen
en het bedrijfsleven.

Inclusief sporten
en bewegen

4.1

Kampen maakt de omslag van aangepast sporten naar inclusief sporten en bewegen

Sporten en bewegen voor iedere Kampenaar toegankelijk

1.  Aanpakken financiële, 
praktische en sociale 
randvoorwaarden voor 
inclusief sporten en 
bewegen

2.  Aanbieden, stimuleren 
en promoten inclusief 
sporten en bewegen in 
alle facetten van de 
sportpraktijk

3.  De werkgroep sluit aan 
bij de regio en landelijke 
ontwikkelingen

Missie 

Ambitie

Doel

Pijlers aanpak 

Kampen slaat de handen ineen voor inclusief sporten en bewegen met
 sportbonden, VWS en maatschappelijke partners

Sporten en bewegen is goed voor de gezondheid,
sociale contacten, welzijn, persoonlijke ontwikkeling
en bovenal leuk om te doen. Niet voor niets sporten
ruim 9,4 miljoen Nederlanders op wekelijkse basis,
waarvan 4,9 miljoen mensen in verenigingsverband.
Mede doordat zoveel Nederlanders sporten en
bewegen, is sport van grote maatschappelijke en
economische waarde. Voor deze 9,4 miljoen mensen
geldt dat zij met regelmaat hun weg naar sport en
bewegen vinden. Meedoen aan sport en plezier in sport
is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een
deel van de Nederlanders weinig of niet sport. Aan ons
de taak om de vragen van inwoners en het aanbod op
elkaar af te stemmen.

Waar willen we naartoe?
We willen graag dat iedere Kampenaar een leven lang plezier be-
leeft aan sporten en bewegen. Met iedereen bedoelen we dus ook
echt: iedereen. Dit is ongeacht leeftijd, gezondheid, geboorte-
grond, geslacht, relaties of huidskleur en ongeacht culturele, le-
vensbeschouwelijke, religieuze en andere keuzes. Uitsluiting gaan
we tegen en iedereen moet zich welkom voelen en geaccepteerd
worden. Aangepast sporten ruilen we in voor inclusief sporten en
bewegen. Daarvoor is een omslag in ons collectief denken over
sporten en bewegen nodig. 

Waar staan we nu?
Van de jeugd (4-17 jaar) in Kampen sport 77% regelmatig en is 70%
lid van een sportvereniging. De regelmatige sportdeelname onder
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Duurzame sport-
infrastructuur

4.2

In Kampen beschikken we over veel
sportaccommodaties. De exploitatie en het
eigendom van sportaccommodaties is zeer divers.
Veel van deze accommodaties zijn gebouwd in de
jaren zeventig en tachtig naar de maatstaven van
die tijd. Sportclubs geven zo’n 15 tot 20 procent
van hun budget uit aan de energierekening. De
huidige tijd vraagt dat accommodaties duurzaam
en multifunctioneel gebouwd en gebruikt worden. 
Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Waar willen we naartoe? 
We willen een beweegvriendelijke, gezonde, schone en groene leef-
omgeving. De openbare ruimte en sportaccommodaties moeten
beweegvriendelijk, toegankelijk, duurzaam, uitdagend, functioneel
en veilig zijn voor alle inwoners. De exploitatie van sportaccommo-
daties kan efficiënter ingericht worden om kosten te besparen en
om sporters beter te facilitairen. 

Waar staan we nu?
Een aantal sportaccommodaties in Kampen zijn verouderd en zul-
len volgens de wet toegankelijk gemaakt worden voor iedere be-
zoeker. Een deel van sportmaterialen is ook aan vervanging toe.
Steeds meer mensen sporten en bewegen in de openbare ruimte,
zoals wandelen, fietsen, hardlopen of fitness in het park. Het
Groene Hart is volop in ontwikkeling en biedt ruimte voor bewe-
gen. 

Wat doen we al in Kampen?
Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzaamheidsregelingen
met betrekking tot de bouw en het onderhoud van sportaccommo-
daties, waarbij duurzame keuzes worden beloond. Er is onlangs
een nieuw zwembad geopend dat onderdeel is van het nieuw in te
richten groene hart. Dit Groene hart willen we beweegvriendelijk
inrichten om inwoners te verleiden tot bewegen. Er zijn bijvoor-
beeld plannen voor een nieuwe skatebaan en divers sport- en be-
weegaanbod voor meerdere doelgroepen. In Kampen is de
bezetting van de accommodaties redelijk op peil. In de winterperi-
ode is er een hoge bezettingsgraad. De gemeente Kampen werkt
aan een online reserveringssysteem voor sportaccommodaties.
Voor de buitensportaccommodaties wordt een beheersplan opge-
steld. 

“Met de komst van het nieuwe zwembad verandert de inrichting
van het Groene Hart. Met het initiatief voor een kloppend Groene
Hart slaan veertien maatschappelijk betrokken organisaties de
handen ineen.” Wethouder Geert Meijering 

Welk doel gaan we met elkaar bereiken in 2021?
We zorgen voor optimaal benutte sportaccommodaties die vol-
doen aan de gevraagde kwaliteit. We hebben duurzame, toeganke-
lijke en beweegvriendelijke sportaccommodaties en openbare
ruimte.

Aanpak per pijler;
1.  Breder en intensiever gebruik van en verduurzaming

sportaccommodaties.
We nemen duurzaamheidsmaatregelen bij sportaccommodaties
om voor de toekomst lagere energielasten te realiseren. 
De sportaccommodaties voldoen aan de sporttechnische eisen. 
We vergroten de toegankelijkheid en veiligheid ten behoeve van
inclusief sporten. Dit alles moet passen binnen de wensen van
de gebruikers en de financiële kaders.

Er is vraag naar meer functionele accommodaties en slimme
verdeling van materialen. We creëren een online systeem van
vraag en aanbod en optimaliseren de benutting en bezetting
van sportaccommodaties.
De kwaliteit van de materialen is zorgelijk en veel zal op korte
termijn afgekeurd worden. Dit moet slim en kwalitatief vervan-
gen worden. Met huidige en toekomstige gebruikers ontwikke-
len we voorstellen (bijvoorbeeld voor gezamenlijk gebruik, fusie
of clustering).
We bevorderen functioneel gebruik van sportaccommodaties
door te stimuleren dat sportaccommodaties zich meer ‘open’
stellen voor meerdere sport- en beweegaanbieders, maatschap-
pelijke groepen en niet-sport gerelateerde partners als kinder-
opvang, huiswerkinstituten, fysiotherapeuten en onderwijs. Dit
moet uiteraard wel bij een sportaanbieder of sportpark passen.
Dit hoeft niet altijd structureel te zijn, maar kan ook rondom een
bepaald thema of actie. 
We stimuleren verenigingen ‘de wachtende ouder’ in beweging
te brengen.
Gemeentelijke sport- en speluitleen en een poule van trainers
die beheert wordt door de buurtsportcoaches. Er moet inzichte-
lijk zijn welke materialen er zijn en op welke plek.

2.  Beweegvriendelijke openbare ruimte.
Bij het beweegvriendelijker maken van de openbare ruimte is er
aandacht voor inspiratie, diversiteit, veiligheid en verduurza-
ming. Natuurlijk spelen en sporten heeft de voorkeur. Het
Groene Hart en Het Onderdijks zijn kansrijke locaties. Naast de
nieuwe skatebaan zijn meer beweeg faciliteiten wenselijk zoals
freerunning attributen, een crossbaan voor loop/crossfietsen en
een beachruimte (voor o.a. korfbal, volleybal en frisbee). Ook is
een drempelloze toegang per fiets en rolstoel, een drinkwater-
tappunt, horecagelegenheid, openbaar toilet en toegang tot
douches wenselijk. 
We brengen de bestaande sport- en speelplekken onder de aan-
dacht door activiteiten van buurtsportcoaches en sportaanbie-
ders.
We gaan het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied
van duurzaamheid stimuleren en zoeken daarbij actief aanslui-
ting bij overkoepelende themabijeenkomsten of organiseren
deze indien nodig. Afval scheiden bij sportaanbieders zou daarin
opgenomen kunnen worden.
We betrekken partijen tijdig bij het inrichten van (nieuwe) sport-
voorzieningen of bij het beweegvriendelijk(er) maken van voor-
zieningen en de openbare ruimte. Wensen die genoemd zijn:
meer watertappunten, gemarkeerde wandel- en hardlooproutes
in de wijk, nieuwe sport- en beweegmogelijkheden in het Stads-
park en meer natuurspeelplaatsen. 
De veiligheid en bereikbaarheid rondom Turncentrum Kampen
optimaliseren.

Kamper sportvoorzieningen (inclusief openbare ruimte) zijn functioneel, 
duurzaam en worden volop gebruikt

2.  Beweegvriendelijke 
openbare ruimte

Sportaccommodaties worden  duurzamer 
en heringericht om de kwaliteit en 

functionaliteit te vergroten

1.  Breder en intensiever gebruik  van en 
verduurzaming sportaccommodaties

We hebben duurzame, toegankelijke 
en beweegvriendelijke 

Gemeente Kampen slaat de handen ineen voor een duurzame sportinfrastructuur 
met sportaanbieders, sportbonden, VWS en maatschappelijke partners

Missie 

Ambitie

Doel

Pijlers aanpak 
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Vitale 
sportaanbieders

4.3

Sportaanbieders zijn met het organiseren van hun
reguliere sportaanbod al van maatschappelijke
betekenis, maar de maatschappelijke functie kan
verder gaan dan het sportaanbod. Verenigingen
bieden naast het aanbod ook veel andere maat-
schappelijke waarden, zoals sociale cohesie en
vrijwilligerswerk. Een belangrijke voorwaarde
voor de maatschappelijke bijdrage van sport- en
beweegaanbieders is een goede organisatie-
kracht, oftewel vitaal zijn. Vitaliteit wordt in de

Verenigingsmonitor van Sportservice Overijssel 
beschouwd als de organisatiekracht van de sport-
vereniging aan de hand van de score op zeven items
van de Vitaliteitsindex. In Overijssel heeft 85% 
van de sportverenigingen de organisatie van haar
club goed op orde. Van de 15 deelnemende sportver-
enigingen in Kampen is 74% voldoende vitaal
(Harmsel, 2016). Qua maatschappelijke betrokken-
heid scoort 45% voldoende tot goed.  

Waar willen we naartoe?
We willen toekomstbestendige sportaanbieders zodat sport en be-
wegen voor iedereen uit de gemeente toegankelijk en bereikbaar
blijft. We willen sport- en beweegaanbieder stimuleren in te spelen
op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen rondom
speciale doelgroepen, vergrijzing, individualisering en digitalise-
ring. 

Waar staan we nu?
Sportverenigingen hebben de afgelopen jaren de deuren open
gezet en zijn samenwerkingen aangegaan. Zorg- en welzijnsorga-
nisaties en de sportverenigingen weten elkaar steeds vaker te vin-
den. Met de toenemende maatschappelijke waardering en
erkenning voor de waarde en kracht van sport, neemt het aantal
partijen dat het ‘sportveld’ betreedt nog steeds toe. Er bestaat een
groeiende belangstelling voor sport vanuit andere beleidsterrei-
nen. Er zijn verengingen die al goed op weg zijn, maar anderen
hebben hulp nodig als het gaat om vitaler en maatschappelijk ac-
tiever te willen en kunnen worden. Aanbieders, zoals fitnesscentra,
bootcamp- en hardloopgroepen hebben de afgelopen decennia in
Kampen de markt betreden waardoor er naast de sportvereniging
veel meer soorten sportaanbieders zijn gekomen. Commerciële
aanbieders weten vaak goed in te spelen op de toenemende be-
hoefte van sportconsumenten aan flexibiliteit. 

Wat doen we al in Kampen?
De Sportraad Kampen behartigt de belangen van de sport in de ge-
meente Kampen in de meest brede zin. De Sportraad is vertegen-
woordigd in lokale werkgroepen en organiseert onder andere de
jaarlijkse sportverkiezing en het sportcafé. De uitvoering van het
gemeentelijk sportbeleid is sinds 2004 in handen van Sportservice
Kampen. Sportservice Kampen is de naam voor alle sportstimule-
ringsactiviteiten die de gemeente Kampen samen met diverse part-
ners organiseert. Voorbeelden van activiteiten zijn: Heel Kampen
beweegt (jeugd), Sportmarkt (aangepast sporten), fittest (senio-
ren), In Beweging naar Werk (verenigingen). Met de komst van dit
Kamper Sportakkoord wijzigt de oude organisatiestructuur en zal
dit aansluiten bij de pijlers van dit akkoord. 

“De maatschappij verandert, mensen maken andere keuzes maar
sporten en bewegen wordt steeds belangrijker. We gaan samen
met onze sport- en beweegaanbieders aan de slag om iedereen een
passend aanbod te bieden! verenigingsadviseur Frank Rooseboom

Welk doel gaan we met elkaar bereiken in 2021?
We willen goed geschoold verenigingskader en meer toekomstbe-
stendige sportaanbieders. Verder willen we groeien in het aantal
vrijwilligers in de sport en stimuleren we de samenwerkingsver-
banden tussen sportaanbieders onderling (en met andere secto-
ren). Innovatief aanbod en andere vormen van lidmaatschappen
stimuleren we. 

Aanpak per pijler;
1. Sportkader.

We ondersteunen sportverenigingen met kennis, middelen en
cursussen (kaderopleidingen) en door de inzet van het beweeg-
team en een verenigingsondersteuner. Hierbij focussen we op
instroom en kwaliteit van (jonge) bestuurders, vrijwilligers en
professionals. We bundelen aanbod voor verenigingsondersteu-
ning een ‘gereedschapskist’.
We organiseren bijeenkomsten met ruimte voor intervisie en
kennisuitwisseling.  
We begeleiden sportclubs bij de ontwikkeling van de club naar
een vitale en/of open club, inclusief goed werkgeverschap.

2. Samenwerkingsverbanden stimuleren en activeren.
Een verenigingsondersteuner inzetten om partijen samen te
brengen en sportaanbieders te ondersteunen in het vormgeven
van hun samenwerking ook met betrekking tot de andere deel-
akkoorden. 
Er is behoefte aan een overzicht of organogram van Sportservice
en de gemeente Kampen om inzicht te krijgen wie wat doet. Eén
duidelijke website waarop al het aanbod makkelijk vindbaar is.
We delen onder andere goede voorbeelden van sportaanbieders. 
We organiseren netwerkbijeenkomsten voor bestuursleden,
zodat kennisuitwisseling kan plaatsvinden. 
Onderzoeken of een clubkadercoach voor meerdere clubs inge-
zet kan worden. 
Kampen is een JOGG gemeente, vanuit deze beweging gaan we
samen met de sportverenigingen in gesprek om de sportkanti-
nes en sportparken gezonder en vitaler te maken. Dit doen we
met TeamFit, sociale hygiëne en sluiten aan bij de rookvrije ge-
neratie, De afspraken leggen wij vast in een convenant. 

3. Innovatie aanbod en moderne lidmaatschappen.
Onderzoeken of er overkoepelende faciliteiten voor leden moge-
lijk zijn, zoals bijvoorbeeld kracht- en conditietraining en sa-
menwerkingen tussen sportverenigingen onderling of met
sportscholen.
Toevoegen van nieuw aanbod, nieuwe vormen van flexibele lid-
maatschap en sportaanbieders.
(Jonge) sportprofessionals laten nadenken over innovaties.

Gemeente Kampen slaat de handen ineen voor vitale sport- en beweegaanbieders met
sportbonden, VWS en maatschappelijke partners

De organisatie en financiën van sport- en beweegaanbieders zijn toekomstbestendig 
Voor iedere inwoners is er een passend sport- en beweegaanbod binnen Kampen of in de regio

1.  Sportkader 2.  Samenwerkingsverbanden 
stimuleren en activeren

3.  Innovatie aanbod en 
moderne lidmaatschappen

Wij ondersteunen toekomst 
bestendige sport- en 

beweegaanbieders met visie 
en ambitie, sterk verenigings-

kader en betrokken actieve leden

Innovatief aanbod 
en lidmaatschaps-

vormen

Groei van in- en externe 
samenwerkingsverbanden 

in de sport door partijen 
actief bij elkaar te brengen

Missie 

Ambitie

Doel

Pijlers aanpak 
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Positieve
sportcultuur

4.4

Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorge-
loos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in
sport is het fundament voor een leven lang spor-
ten. Sportverenigingen bieden kinderen en jonge-
ren een plek om mee te doen, erbij te horen en te
leren van en met elkaar. Kinderen en jongeren
leren om samen te werken, om rekening te hou-
den met anderen, op de beurt te wachten, om te
gaan met emoties zoals winst en verlies. De con-
text waarin dit plaatsvindt is hierbij van cruciaal

belang. Is er geen sprake van een positieve en vei-
lige omgeving, dan kan de sportvereniging ook een
plek zijn waar kinderen en jongeren kwetsbaar zijn,
buitengesloten worden en gepest worden en kinde-
ren en jongeren uiteindelijk de sport de rug toeke-
ren. Het investeren in de pedagogische kwaliteit
van sportverenigingen kan de sportvereniging veel
winst opleveren, zoals aanwas van nieuwe leden,
voorkomen van (vroegtijdig) uitval van leden en
meer ouderbetrokkenheid. 

Waar willen we naartoe?
Wij willen dat iedereen in gemeente Kampen overal met plezier,
veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten en bewegen. Uitsluiting en
discriminatie gaan we tegen. Dit vraagt aandacht van iedereen en
om ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders
om dit klimaat te creëren. Het doel is om inwoners uit Kampen aan
sport te binden en om de kans te vergroten dat zij op latere leeftijd
fit en actief zijn en voldoende blijven bewegen. 

Waar staan we nu?
Het besef in Kampen is gegroeid dat een proactieve en stimule-
rende aanpak de positieve sportcultuur het meest duurzaam ver-
strekt. Ook is geleerd dat dit onderwerp continue aandacht
behoeft. 

Wat doen we al in Kampen?
In Kampen bieden we regelmatig de cursus Vertrouwenscontact-
persoon (VCP) aan. Daarnaast is er een pilot geweest bij IJVV
waarbij vakleerkrachten uit het basis- en speciaal onderwijs en
welzijn in contact met jeugdtrainers om hen te ondersteunen op
het gebied van didactiek en omgaan met moeilijk gedrag.

“Wij hechten grote waarde aan een positieve sportcultuur en een
veilig sportklimaat. Hier hebben we invulling aan gegeven door
onder andere VOG voor alle (hulp)leiding te regelen en het trainen
en beschikbaar stellen van twee vertrouwenscontactpersonen.
Hiermee beschikken we over een brede basis aan beleidsmaat-
regelen. Dit alles om onze sporters een veilige sportomgeving te
bieden en een positieve sportcultuur te stimuleren.” Eric Koek,
voorzitter RKDOS

Welk doel gaan we met elkaar bereiken in 2021?
We willen de jeugd binden aan sport om de kans te verhogen dat ze
op latere leeftijd hierin ook actief blijven. Veel sportaanbieders
hebben actief aandacht voor een positieve sportcultuur. Het is de
norm voor trainers, leraren en instructeurs om het welzijn van het
kind boven de winst te stellen. 
Verder zien we graag meer sportieve spelregels binnen en buiten
het veld die begeleid worden geïntroduceerd. Ook willen we graag
dat meer ouders en verzorgers positieve supporters worden en vol-
gen we de aanbevelingen op van commissie De Vries. Deze aanbe-
velingen richten zich op preventie en het terugdringing van
seksuele intimidatie en misbruik in de sport.  

Aanpak per pijler;
1. Samenwerking sportkader en sportaanbieders met part-

ners uit de werkgroepen
We bieden bijscholingen en trainingen aan trainers en begelei-
ders van jeugdige sporters om de pedagogische kennis en
coaching vaardigheden te verbeteren. Een pilot bij IJVV waarbij
het onderwijs en welzijn betrokken waren kan wellicht duur-
zaam ingebed worden. (Zie deelakkoord 1 en 5). 
Sportservice Kampen faciliteert en inspireert in samenwerking
met sport- en beweegaanbieders nieuwe initiatieven, projecten,
landelijke en regionale ontwikkelingen en bijscholingen/trainin-
gen. Belangrijk is dat het aanbod op de website van Sportservice
Kampen terug is te vinden en dat per kwartaal een update naar
aanbieders wordt verstuurd.  
We zoeken de samenwerking tussen sport- en beweegaanbie-
ders, buurtsportcoaches en andere sectoren, bijvoorbeeld jon-
gerenwerk, CJG en jeugdhulpverlening om de signaleringskracht
bij sportverenigingen te versterken. Een taak van Kampen is om
mogelijkheden voor inwoners zichtbaar en vindbaar te publice-
ren.  
Sportaanbieders die werken met vrijwilligers stimuleren deze
inzet te waarderen/bedanken. De binding met de club, gezellig-
heid en teambilding staan centraal. 

2. Plezier en veiligheid voorop.
We continueren het VCP aanbod en streven ernaar dat elke
sportvereniging minimaal één mannelijke en één vrouwelijke
vertrouwenscontactpersoon heeft waar leden of vrijwilligers
met hun vragen of knelpunten terecht kunnen. Daarbij stimule-
ren we ook het up to date houden van de VOG’s van het kader.
We helpen sportverenigingen bij het opzetten van integriteitbe-
leid*; het gaat om het voorkomen van ongewenst gedrag op en
rond de club. Dit is tweeledig: regels zoals VOG/AVG en richting
positieve sfeer/cultuur en het belonen positief gedrag. Ook
wordt er  gekeken of er niemand uitgesloten wordt en hoe bij-
voorbeeld 12-18 jarigen zeggenschap hebben over hun wensen
(zie deelakkoord 1 en 5). Vanuit sportbonden hebben we (meer)
aangepaste beweegvormen nodig die het sportplezier voor de
winst stellen.
Respect- en omgangsregels2 in Kampen opstellen voor sport-
aanbieders. We bundelen krachten en middelen om als ge-
meente Kampen een sterk signaal af te geven bij elke
sportaccommodatie. Dit is te combineren met het stimuleren
van een rookvrije sportaccommodaties en alcoholmatiging.
Bijzondere prestaties van Inwoners uit Kampen inzetten als in-
spirator/stimulator (zie deelakkoord 6).

2) Bij zowel het integriteitbeleid als bij de respectregels kijken we eerst

naar beschikbaar materiaal vanuit NOC*NSF en de bonden en combina-

tie dit met de wensen van Kampen.

1.  Samenwerking sportkader en sport-
aanbieders met partners uit de werkgroepen

2.  Plezier en veiligheid voorop

Pijlers aanpak 

Gemeente Kampen slaat de handen in een met sportverenigingen, VWS en 
maatschappelijke partners voor een (meer) positieve sportcultuur

Sportaccommo-
daties worden
duurzamer en 

heringericht om 
dekwaliteit en 
functionaliteit 

te vergroten

In Kampen is een positief sportklimaat waarin plezier en veiligheid voorop staat

Trainers, leraren 
en instructeurs 

stellen het welzijn 
van het kind 

boven de winst

We maken 
sportieve

spelregels 
binnen en 

buiten het veld

Ouders en 
verzorgers als 

positieve 
supporters

Opvolging  
geven aan de 

aanbevelingen 
van de Vries 

Missie 

Ambitie

Doel

1

14 Kamper Sportakkoord 2019-2021 Kamper Sportakkoord 2019-2021    15

1) aanbevelingen van commissie de Vries zijn o.a.: Iedere club heeft minimaal 2 vertrouwenscontactpersonen (man & vrouw).

VOG’s verplicht stellen bij vrijwilligers en het stimuleren van het volgen van trainingen.



Van jongs af
aan vaardig in
bewegen

4.5

Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend ge-
worden in het dagelijks leven van kinderen. De
Jeugdsportmonitor 2018 van Sportservice Overijs-
sel (Harmsel en Vilsteren, 2018) en Kindermonitor
van GGD IJsselland (GGD, 2018) laten zien dat nog
niet alle kinderen voldoen aan de beweegrichtlij-
nen en veel zitten. Ander onderzoek stelt dat de
bewegingsvaardigheid van kinderen minder is dan
in 2006 (Bruins, 2018). De oorzaken daarvan zijn
legio: digitalisering, verstedelijking en te weinig
veilige speelplekken. Maar ook de terughoudende
en voorzichtige houding van veel ouders en ver-
zorgers bij het buitenspelen speelt een rol (Col-
lard, 2014). Kinderen die op jonge leeftijd veel
bewegen, ontwikkelen zich motorisch beter en
hebben minder kans op overgewicht. Ze lopen dan
minder risico op het ontwikkelen van chronische

aandoeningen. Ook beleven kinderen die motorisch
vaardiger zijn meer plezier aan sport. 

Waar willen we naartoe?
We willen dat meer kinderen voldoende en beter gaan bewegen en
de dalende motorische vaardigheid van kinderen doorbreken. Op
verschillende momenten van de dag (op school en na schooltijd) is
er aandacht  voor sport en bewegen. De focus ligt op alle kinderen
in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met als doel dat ze daarna een leven
lang willen blijven bewegen. Specifiek voor jongeren van 12 tot 18
jaar willen we de uitval in sport terugdringen en plezier in bewegen
voorop stellen.  

Waar staan we nu?
Volgens de Jeugdsportmonitor 2018 ligt de regelmatige sportdeel-
name op 77%. Het lidmaatschap bij een sportvereniging ligt op
70%. Om aan de Nederlandse norm gezond bewegen te voldoen,

moet de jeugd minimaal 60 minuten per dag matig intensief bewe-
gen. Daarnaast moet ze drie keer per week spier- en botverster-
kende activiteiten ondernemen. In Kampen beweegt 27% van de
4-12 jarigen dagelijks matig intensief. Bij de 12 tot 17 jarigen is dat
22%. Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in
het dagelijks leven van kinderen. In de gemeente Kampen speelt
15% van de jeugd dagelijks buiten. De jongere jeugd speelt vaker
dagelijks buiten dan de oudere jeugd (24% PO en 5% VO). In Kam-
pen vertoont 55% van de jeugd veel sedentair gedrag. Daarmee
vertonen ze meer dan twee uur per dag in de vrije tijd gedrag met
laag energieverbruik, zoals TV kijken/laptop/PC. 

Wat doen we al in Kampen?
Kampen zet sterk in op het bevorderen van sporten en bewegen
onder jeugd, door de inzet van buurtsportcoaches in de wijken en
vakleerkrachten op de basisscholen. Daarnaast lopen er mooie
projecten en worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals Heel
Kampen Beweegt, Jeugd in Beweging, JOGG, SportMix, Jeugdfonds
Sport en Cultuur. Het aanleren van een actieve leefstijl op jonge
leeftijd werkt in alle daaropvolgende levensfasen door en daar
heeft iedereen een leven lang profijt van. 

“Wij komen op voor kinderen en jongeren aan de rand. Wij vinden
dat kinderen het recht hebben en de mogelijkheid moeten krijgen
om ongeacht haar fysieke, motorische of mentale beperking deel te
nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten. Het is elke week weer
een feest om te zien wat sport en bewegen met deze kinderen
doet!” Robert Cotterink,  SportMix Kampen. 

Welk doel gaan we met elkaar bereiken in 2021?
We brengen de motorische vaardigheid van kinderen in beeld en
bieden daarbij passend beweegaanbod. Verder hebben we als doel
dat het aantal kinderen dat voldoet aan de beweegnorm toeneemt,
net als het aantal beweegvriendelijke plekken in de wijk en de
sportdeelname van 12-18 jarigen. Natuurlijk spelen en sporten
heeft de voorkeur. Verder streven we naar een grotere betrokken-
heid van de ouders in de rol van meer buiten spelen en ze vanaf
jongs af aan te laten sporten, zodat ze op latere leeftijd ook willen
blijven bewegen.

Uitvoering geprioriteerd met nr 1, 2, 3 en 4.
1  Motorische vaardigheid, beweegnorm en sportdeelname
bij de opvang, het onderwijs en de sportaanbieder/club.
0-6 jarigen.

(nr 4.) We geven de jongste jeugd extra aandacht. We verzame-
len en bundelen het aanbod voor 0-6 jarigen en creëren hiervoor
media aandacht. Het Beweegdiploma wordt opnieuw uitgerold
in samenwerking met gymnastiekverenigingen en het onder-
wijs/de opvang. Hiervoor is passend materiaal op de juiste loca-
tie en opgeleide (gedeelde) trainers.

4-12 jarigen.
(nr. 2) Het toepassen en invoeren van een erkende beweegvaar-
digheidsmonitor op minimaal  vijf basisscholen om het beweeg-

gedrag te volgen van kinderen. We vergroten met de monitor de
signalerings- en adviesfunctie van professionals in de jeugdge-
zondheidszorg, onderwijs, de kinderopvang, in de sportsector
en in de zorg (zoals kinderfysiotherapeuten). Hierbij wordt er in-
zichtelijk welke kinderen extra aandacht nodig hebben zoals
Motorische Remedial Teaching (MRT), kinderfysio of juist extra
uitdaging wat bij vakken als rekenen en taal al normaal is. 
(Zie deelakkoord 1 en 6). 
Sportkennismakingsactiviteiten vanuit ‘Heel Kampen beweegt’
worden gecontinueerd en hervormd naar meer flexibel aanbod. 

12-18 jarigen.
Sportaanbod voor deze leeftijd moet plaatsvinden bij een vitale
sportaanbieder waarbij een positieve sportcultuur heerst (zie
deelakkoord 3 en 4). Het behoud en plezier in sport zijn in deze
leeftijdsfase extra belangrijk. Urban sport zoals BMX, skaten,
freerunning en E-sports zoals gametoernooien zijn uitermate
geschikt in Kampen waar dit al flink leeft. Wat goed loopt zullen
we continueren en uitbouwen. En we zetten talenten in waar
mogelijk.

0-18 jarigen.
(nr. 1) We stimuleren scholen in de gemeente, onder leiding van
vakleerkrachten en buurtsportcoaches, wekelijks tenminste de
minimaal wettelijk vereiste uren bewegingsonderwijs aan te
bieden. Ook stimuleren we scholen en kinderopvangcentra elke
dag te sporten en bewegen in samenwerking met partners uit
dit sportakkoord. De ‘Daily Mile’ zou hiervoor een optie kunnen
zijn.
(nr 3.) We willen uitdagend, breed en aantrekkelijk sport- en be-
weegaanbod in samenwerking met de buurtsportcoaches,
sport- en beweegaanbieders en fysiotherapie. Hiervoor is ge-
schoold kader nodig. Bijscholingen, trainingen en het toevoegen
van MBO functies zijn hierin wenselijk. 
We ondersteunen scholen en de kinderopvang aan te sluiten bij
de JOGG-beweging (Jongeren op Gezond Gewicht), De Gezonde
School en Gezonde Kinderopvang. Vanuit JOGG zetten we de
beweeginspiratie-box in. 

2. Bewustzijn ouders en verzorgers.
Ouders en kinderen stimuleren tot meer buitenspelen en samen
bewegen. Dit kan met een uitdagende binnen- en buitenomge-
ving die voor iedereen toegankelijk is (zie deelakkoord 1 en 2).
Vitale sportverenigingen met een positieve sportcultuur (Deel-
akkoord 3 en 4) zijn cruciaal. Hiervoor is goed onderhoud en een
veilige buitenomgeving en accommodaties belangrijk net als het
promoten en facilitairen van deelname aan sportevents (deelak-
koord 6). Straten afzetten op bepaalde momenten van de
week/maand om te spelen stimuleren de samenhorigheid en
creëren extra beweegmomenten. 
In samenwerking met het CJG en de GGD stimuleren en infor-
meren we ouders over voldoende bewegen.

Motorische vaardigheden 
versterken met 

focus op 0-18 jaar

Alle kinderen zijn motorisch vaardiger en bewegen met plezier

Stijging van de sportdeelname 12-18
jaar en het aantal kinderen dat

voldoet aan de beweegnorm

1.  Motorische vaardigheid, beweegnorm
en sportdeelname bij de opvang, het
onderwijs en de sportaanbieder/club

Grotere bewustwording 
belangbewegen bij 

ouders en verzorgers

Gemeente Kampen slaat de handen in een met sportverenigingen, onderwijs, VWS en
maatschappelijke partners voor een meer beweegvaardige jeugd

2.  Bewustzijn ouders en verzorgersPijlers aanpak 

Missie 

Ambitie

Doel
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Bijzondere 
prestaties
inspireren

4.6 In Kampen wonen en trainen veel sporters die bij-
zondere prestaties leveren ongeacht leeftijd of
eventuele beperking. Ook zijn er jaarlijks mooie
sportevenementen die veel bezoekers trekken.
Deze evenementen en bijzondere prestaties inspire-
ren andere inwoners om zelf (meer) te gaan sporten
en/of gezond te leven en maakt de stad aantrekke-
lijk voor inwoners en bezoekers. 

We willen gezonde inwoners die voldoende bewegen en in aanra-
king komen met diverse sportfaciliteiten en evenementen. We wil-
len inwoners inspireren om fit te blijven door lokale sport-
evenementen beter op de kaart te zetten. Sporttalenten en top-
sporters zijn hiervoor fijne ambassadeurs. 

We gebruiken de motorische test uit deelakkoord vijf ook om ta-
lentvolle jongeren te herkennen en hen passend beweegaanbod te
bieden om zich verder te ontwikkelen. We doen dit in samenwer-
king met lokale partners (onder andere sportaanbieders en onder-
wijs). 

Waar staan we nu?
We kennen een flink aantal talenten waar we trots op zijn in de vol-
gende sporten (hippisch, motorsport, basketbal, waterpolo 2x,
judo 2x, korfbal, voetbal, zeilen, skeeleren, kanovaren 3x, turnen 2x
BMX, tennis en schaatsen). Ook komen er diverse topsporters uit
onze gemeente. Ze hebben een voorbeeldfunctie, ze maken ons
trots en ze inspireren ons met hun doorzettingsvermogen en hun
behaalde prestaties. Op dit moment is er nog geen verbinding ge-
legd tussen de sporttalenten, evenementen en aandacht voor bij-
zondere prestaties. 

We verkennen hoe we talentherkenning op scholen kunnen oppak-
ken in samenwerking met ondersteuning van Sportservice Zwolle
en provincie Overijssel. Er komt een provinciale talentregisseur die
zich met talentherkenning bezig gaat houden. 

Wat doen we al in Kampen?
Jaarlijks organiseert Sportraad Kampen de Sportverkiezing Kam-
pen en zetten ze personen die bijzondere prestaties leveren in het
zonnetje. Diverse organisaties organiseren sportieve evenemen-
ten, denk hierbij aan: Brug tot Brug loop, Onderdijksrun, NK BMX,
Bevrijdingsloop, Samenloop voor hoop, Walk of Hope, Avondvier-
daagse en diverse schoolsporttoernooien als: tafeltennis, voetbal
en korfbal.

Welk doel gaan we met elkaar bereiken in 2021?
We zetten sporttalenten uit onze gemeente in als ambassadeur in
combinatie met sportevenementen en andere deelakkoorden. We
stimuleren organisatoren de evenementenagenda aan te vullen
met de sportevenementen. We bieden met sportaanbieders pas-
send sport- en beweegaanbod voor talentontwikkeling van moto-
risch vaardige kinderen. 

Uitvoering geprioriteerd per punt
1. Aandacht vergroting voor sportevenementen, inzetten

van talenten en zoeken naar een breder draagvlak.
We inventariseren openbaar toegankelijke sportevenementen
en zorgen dat deze worden opgenomen in de evenementenka-
lender van Kampen Marketing. 
We inventariseren welk talent mogelijk voor welk evenement of
deelakkoord ingezet wil worden en wat zijn of haar belangen
zijn. Dit kan onder andere in deelakkoord 2. 
We zoeken naar verbinding en samenwerking bij evenementen
met het sociale domein, de gezondheidssector, het onderwijs,
sportaanbieders, verenigingen en het bedrijfsleven.

2. Talentherkenning, inspiratie en sportstimulering.
Talentvolle bewegers bieden we passend beweegaanbod waar-
bij ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Afspraken tus-
sen betrokken partijen over signaleren, doorverwijzen en het
beweegaanbod voor verdere ontwikkeling van de kinderen zijn
hiervoor nodig.  
We ondersteunen doorstroming naar de top middels advies of
ons lokale, provinciale en landelijke netwerk (regionale talentre-
gisseur). We sluiten aan bij een regionaal platform voor talent-
volle bewegers.
We delen kennis en zijn innovatief omtrent talentontwikkeling
middels de werkgroep en onze netwerkpartners.

Kamper talenten worden herkend en ontwikkelen zich door veelzijdig bewegen. Bijzondere
sportprestaties en sportieve evenementen inspireren Kampenaren

Sporttalenten als
ambassadeur inzet-

ten bij sportevenementen
en andere deelakkoorden

Talentherkenning 
enontwikkeling

optimaliseren en
stimuleren

Gemeente Kampen slaat de handen ineen met sporttalenten, de talentregisseur, sportevenement
organisatoren, topsport Overijssel, VWS en maatschappelijke partners en het bedrijfsleven voor

sporttalentontwikkeling, talentherkenning en sportevenementen

2.  Inspiratie,  talentherkenning 
      en sportstimulering

Sportevenementen
plaatsen op de event

kalender lokaal /
regionaal

Middels marketing
inwoners inspireren 

met bijzondere 
prestaties

1.  Aandacht vergroting voor
     sportevenementen, het inzetten van

     talenten en zoeken naar breder draagvlak

Pijlers aanpak 

Missie 

Ambitie

Doel
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Er is uitvoeringsbudget beschikbaar voor 2019, 2020 en 2021.
Het rijk stelt in de periode 2019 - 2021 € 30.000 per jaar beschik-
baar. Het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Kampen heeft de gemeenteraad in de
‘meerjarenbegroting 2020-2023 nieuw beleid en bezuinigingen’
voorgesteld om voor de jaren 2020 en 2021 € 50.000 beschikbaar
te stellen. Een deel van de (extra) beschikbare middelen voor de
uitvoering van dit Kamper Sportakkoord zal voor de communi-
catie en borging worden ingezet. 

De totaal beschikbaar financiële middelen van het rijk en de ge-
meente Kampen is daarmee € 30.000,- in 2019, € 80.000 in 2020
en € 80.000 in 2021. De verdeling van de rijksmiddelen per deel-
akkoord per jaar is hieronder weergegeven. 
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6 Financiën

Borging
De begeleidingsgroep blijft regiehouder over het uitvoeringsge-
deelte en het bijbehorende budget. Ze zorgen voor een goede
evaluatie op het proces en de producten/acties die opgepakt
worden. Verder delen ze alle informatie richting alle betrokken
partijen die aangegeven hebben op de hoogte te willen blijven.
De begeleidingsgroep zal overkoepelend betrokken zijn bij de
werkgroepen om te zorgen voor een samenwerking en kennis-
deling. Ook zorgt de begeleidingsgroep voor voldoende betrok-
kenen per werkgroep. Een aandachtspunt voor de borging is de
beperkte inzet die de begeleidingsgroep vanuit haar eigen taak-
veld en vrijwillige inzet kan realiseren. 

Communicatie
Gericht communiceren naar inwoners en betrokkenen is belang-
rijk en vraagt de aandacht. Zowel voor communicatie over de
voortgang van dit Kamper Sportakkoord als over de inhoudelijke
acties uit het akkoord moet een communicatiestrategie opge-
steld worden. Daarbij hoort ook een actieplan en voldoende ure-
ninzet. Tijdens het participatieproces is dit aandachtspunt
regelmatig benoemd. Tot heden is Sportservice Kampen met de
huidige structuur er niet in geslaagd dit goed uit te voeren. Oor-
zaken hiervan zijn; andere prioriteiten, beperkte ureninzet en te
weinig specialistische kennis van communicatie. Daarom moet
er (structureel) ruimte zijn om deze communicatieve acties uit te
voeren. Een deel van de (extra) beschikbare middelen voor de
uitvoering van dit Sportakkoord zal hiervoor ingezet moeten
worden. 

De begeleidingsgroep
Blijft regiehouder in de uitvoering komt minimaal 4 keer per
jaar bijeen. 
Verzorgt per kalenderjaar een evaluatie & terugkoppeling via
een netwerkbijeenkomst (bijvoorbeeld tijdens een thema-
avond of sportcafé). 
De laatste stand van zaken wordt na een overleg bijgewerkt
en gepubliceerd.
De begeleidingsgroep zorgt voor iemand die overkoepelend
regie houdt op de deelakkoorden en werkgroepen.

Iedere werkgroep
Komt minimaal 2 keer per jaar met de bij elkaar. Er kan per
onderwerp of gerichte actie met een selecte groep vaker wor-
den afgesproken. 
Evalueert jaarlijks de uitgewerkte acties en stand van zaken.
Eén deelnemer past de na afloop de stand van zaken aan en
stuurt dit naar de begeleidingsgroep.

5 Borging en evaluatie
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Deelakkoord 2019 2020 2021 Totale investering

Inclusief Sporten en bewegen € 6.000       € 6.000 € 6.000 € 18.000
Duurzame sportaccommodaties € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 18.000
Vitale Sportaanbieders € 9.000  € 9.000 € 9.000 € 27.000
Positieve Sportcultuur € 3.000 € 3.000             € 3.000 € 9.000
Van jongs af aan vaardig in bewegen € 3.000   € 3.000 € 3.000 € 9.000
Bijzondere prestaties inspireren € 3.000  € 3.000 € 3.000 € 9.000

Totaal € 30.000  € 30.000  € 30.000  € 90.000  
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Bijlage 2   Definities beweegnormen

Begeleidingsgroep bestaat uit een afvaardiging van
Sportservice Kampen
Stichting Welzijn Kampen
Sportraad Kampen (2x)
Sportformateur en coördinator in het uitvoeringsdeel

Werkgroepen
Er zijn 5 werkgroepen gevormd tijdens het ontwikkelen van het
sportakkoord en bestaan uit diverse organisaties zoals
sportaanbieders, zorg, welzijn, gemeente inclusief de
buurtsportcoaches, een talentregisseur en het onderwijs.
Deelakkoord drie en vier zijn hierbij samengevoegd vanwege de
overlap in onderwerpen. 

Inclusief sporten en bewegen
17 personen 
Duurzame Sportinfrastructuur
9 personen
Vitale sportaanbieders en Positieve sportcultuur
11 personen
Van jongs af aan vaardig in bewegen
6 personen
Bijzondere prestaties inspireren
8 personen

Bijlage 1  Projectorganisatie
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Bij de totstandkoming van dit Kamper Sportakkoord
zijn de volgende bronnen gebruikt 

Bruins, B., Bolsius, L., Zanen J. van, Bolhuis, A. (2018), nationaal
sportakkoord sport verenigt Nederland, z.p, Het Nationaal
Sportakkoord

Collard, D., M. Chinapaw, E. Verhagen, H. Valkenberg & J. Lu-
cassen (2014), motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12
jaar). Mulier Instituut Utrecht

Gemeente Kampen (2018a), Nieuwe energie, coalitieprogramma
2018 – 2022. Kampen

Gemeente Kampen (2018b), plan van aanpak gezond in Kampen
2018 – 2021. Kampen

GGD IJsselland (2018) factsheet kindermonitor Kampen, onder-
deel van de kindermonitor 2017-2018. Z.p. 

Harmsel, l. ter en Vilsteren, M. van (2016). Verenigingsmonitor
Overijssel 2016. Zwolle

Harmsel, l. ter en Vilsteren, M. van (2018) Jeugdsportmonitor
2018, kampen tabellenboek bij factsheet. Zwolle, Sportservice
Overijssel

Sportservice Overijssel, GGD Twente en GGD IJsselland (2017).
Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016, provinciale
resultaten sport en bewegen. Zwolle

Ook is er bij de totstandkoming van dit akkoord gebruik ge-
maakt van de kennis en informatie van partners in de diverse
werkgroepen en de inspiratiesheets van Vereniging Sport & Ge-
meenten die beschikbaar is gesteld tijdens de sportformateurs
bijeenkomsten.
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Bijlage 3  Bronnenlijst

Gezondheidschallanges 
Dit is nog in ontwikkeling en wordt geïnitieerd door een huisarts
vanuit het gezondheidscentrum IJsselmuiden. Kortgezegd heeft
dit als doel om “challenges” in te zetten als gedragsverandering
techniek en zo ieders gezondheidsfundament te versterken.
Simpel, effectief en prikkelend voor de patiënt. 

Mobiel App voor patiënt
Dashboard voor zorgverleners
Gezondheidschallenges
Gedragstechnieken en gamefication
Mining workbench voor onderzoekers

Bewegen op recept
Bewegen op recept is een samenwerking tussen stichting eer-
stelijns gezondheidszorg IJsselmuiden (huisartsen, diëtist,
fysio), welzijn Kampen, Sportcentrum Sonnenberch en de ge-
meente Kampen. Deelnemers krijgen van de huisarts/praktijk-
ondersteuner/zorgverlener een ‘beweegrecept’ uitgeschreven
en verwijzen zo inwoners door naar dit programma, deelnemers
kunnen zich zelf hiervoor ook aanmelden. Het beweegrecept be-
staat uit een intake door de fysiotherapeut, beweegprogramma
op maat, begeleiding tijdens het traject, bijeenkomsten van de
diëtist en wordt afgesloten met doorverwijzing naar structurele
beweegactiviteit passend bij de inwoner. Deelnemers betalen
een eigen bijdrage voor deelname, stichting SEGIJ investeert en
de gemeente stimuleert deze samenwerking met de Combina-
tiefunctionaris regeling.

JOGG Beweging
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijke beweging,
waar de gemeente Kampen aan deelneemt. JOGG zet zich in om
de omgeving van jongeren gezonder en aantrekkelijker te
maken. Het is een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en
gezondheidsprofessionals investeren in een gezonde leefstijl
van de kinderen maar bijvoorbeeld ook winkeliers, verenigingen,
bedrijven, scholen en de gemeente zelf. Het betreft dus een
‘community aanpak’.
JOGG werkt met diverse thema's om gericht aandacht te geven
aan een gezonde leefstijl. De thema's waarmee JOGG werkt zijn:

Drinkwater
Gratis bewegen, gewoon doen!
Groente... zet je tanden erin
Slaap Lekker
De Gezonde Werkvloer
Team:Fit De gezondere sportkantine

Bijlage 3  Toelichting initiatieven
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Contactinformatie 

Sportservice Kampen
Postadres
Postbus 5009
8260 GA Kampen

Bezoekadres
Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
038-339 2981

sportservice@kampen.nl
www.heelkampenbeweegt.nl
www.sportservicekampen.nl




